
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ซองเอกสาร 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

“ซองเอกสาร” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะซองเอกสารที่ทํามาจากกระดาษ (ไมครอบคลุมถึงสวนพลาสติก
ของซอง (ถาม)ี เชน สวนพลาสติกกันกระแทก สวนชองโปรงใส) 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 กระบวนการการผลิตซองเอกสาร มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตตางๆ นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะทางอากาศจากการผลิตเยื่อ และภายหลังจาก
การใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย ดังนั้น การพัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
จะสามารถลดมลพิษทางน้ํา มลภาวะทางอากาศ และชวยลดการใชทรัพยากรปาไม ลดปริมาณเศษกระดาษที่
กลายเปนขยะมูลฝอย รวมถึงลดการใชพลังงานไฟฟา ปริมาณน้ํา และคาใชจายในกระบวนการผลิตดวย 
 

3. เกณฑขอกําหนด 
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 

 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับซองเอกสารที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเลขที่ มอก. 779 : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ซองเอกสาร หรือผานการทดสอบตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดังกลาว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน
ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ  

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดซองเอกสาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 779 : 
หรือ ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดังกลาว หรือมาตรฐานระดับประเทศท่ีเทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน
ระหวางประเทศท่ีเปนที่ยอมรับ  

 
 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
1) ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตร ดังนี้ 
- ซองกระดาษพิมพเขียน ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก

วัสดุเหลือใชจากการเกษตร ไมนอยกวา รอยละ 20 
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- ซองกระดาษคราฟท ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร ไมนอยกวา รอยละ 50 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานแสดงรอยละของเยื่อเวียนทําใหม และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

2) ผลิตภัณฑตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
2.1) มีสียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีน (Aromatic 

amines) ดังตาราง แตละสารตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

ตารางที่ 1 แสดงสารแอโรแมติกเอมีน 
ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) 
1 4-Aminodiphenyl (92-67-1) 13 4,4’-Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0) 
2 Benzidine (92-87-5) 14 p-Cresidine (120-71-8) 
3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2) 15 4,4’-Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) 

(101-14-4) 
4 2-Naphthylamine (91-59-8) 16 4,4’-Oxydianiline (101-80-4) 
5 o-Aminoazotoluene (97-56-3) 17 4,4’-Thiodianiline (139-65-1) 
6 5- Nitro-o-Toluidine (99-55-8) 18 o-Toluidine (95-53-4) 
7 4-Chloroaniline (106-47-8) 19 4-Methyl-m-Phenylenediamine  

(95-80-7) 
8 4-Methoxy-m-Phenylenediamine  

(615-05-4) 
20 2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7) 

9 4,4’-Diaminodiphenylmethane (101-77-9) 21 o-Anisidine (90-04-0) 
10 3,3’-Dichlorobenzidine (91-94-1) 22 2,4-Xylidine (95-68-1) 
11 3,3’-Dimethoxybenzidine (119-90-4) 23 2,6-Xylidine (87-62-7) 
12 3,3’-Dimethylbenzidine (119-93-7) 24 4-Aminoazobenzene (60-09-3) 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบสียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน
มาตรฐาน EN 14362 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา ที่ออกใหโดย
ผูผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบ สียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 
14362 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 

 

2.2) อนุญาตใหมีปริมาณสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ไมเกิน 0.12 
kg/ADT paper (Air Dry tons) 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบสาร AOX ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 9562 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทาและเปนที่ยอมรับ 

 

3) สารหามใชในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 
3.1) สารฟอกเยื่อ (Bleaching Agent) 

- สารประกอบคลอรีน (Chlorine Compounds, Cl2) 
- Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 
- Diethylenetriaminepentaacetic acids (DTPAs) 

3.2) สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) 
- Alkylphenolethoxylates (APEOs) 
- Alkylphenol Derivatives (APDs) 

3.3) สารอื่นๆ 
- Phthalate 
- Halogenated Hydrocarbons 
- Bisphenol-A 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวาสารที่ใชในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตองเปนไปตาม
ขอกําหนดพิเศษนี้ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

4) หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนผลิตภัณฑหรือฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ 
ตองไมมีโลหะหนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
และโครเมียมเฮกซะวาเลนซรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยน้ําหนัก หรือ ใชหมึกจากธรรมชาติ 
หรือ หมึกฐานน้ําที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโรแมติกเอมีน แตละสารตองไมเกิน 30 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซที่ออกใหโดย 
ผูผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซโดยทดสอบตามวิธีทดสอบที ่
กําหนดดังตอไปนี ้

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ 
IEC 62321 หรือ วิธีอื่นท่ีเทียบเทา 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ 
ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
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หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 
2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC 

62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา หรือ 
3. หนังสือรับรองที่เชื่อไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย 
กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิต ิ
บุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
กรณีใชหมึกฐานน้ํา 
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบ Azo Dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 14362 หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 

 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 
 
 
 
 
 เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซองเอกสาร 

  

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 


